
@TAXPRESS  |  کانال تلگرامی تازه های مالیاتی 

 

 دستورالعمل مالیاتی

 81/00/8969 تاریخ 405/69/000  شماره

 جپزشکان معال نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و

عملکردمالیات بر بهرسیدگیچگونگیبا توجه به سواالت و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص

درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین ماخذ درآمد مشمول مالیات آنان ، موارد ذیل را مقرر 

 میدارد :

 بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیمالف : جایگاه حقوقی 

 بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند. -1

 2بند ب ماده  4صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف  -2

امه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ) مکانیزه ( و دستی ونمونه آئین ن

قانون مالیاتهای  59 اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 

 56بند الف ماده   6و به بعد و همچنین طبق ردیف  3159 برای عملکرد سال 13/44/3154مستقیم اصالحی مصوب 

مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به  22/33/3134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و قانون مالیاتهای مستقیم  344موجب ماده 

 زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

قاانون مالیاتهاای مساتقیم  334بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی  اقدام به فعالیت می نمایند طبق مااده  -3

 مقرر می باشند. مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد
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 ب : نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

 درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرار داد مشارکت تنظیم گردیده باشد -1

اد مشارکت منعقد و بیمارستان با در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارد   

توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به 

حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات 

 خواهد بود.

 سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی درآمد حاصل از -2  

در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشاکان در قالاب قارارداد   

رستان با رعایت مقررات مشمول مالیاات حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیما

خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزیناه خادمات ارائاه شاده توساط پزشاکان 

 مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. 

 مک پزشکان مستخدم )حقوق بگیران(درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با ک -3

در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خادمات پزشاکان مساتخدم ) حقاو     

بگیر( ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیاات خواهاد 

 نوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود. بود و هزینه حقو  نیز بع

 سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی -4

سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه  و ساایر بخشاهای خادماتی  و     

مول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات  به صورت قرارداد بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مش

 اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای  مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. 
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 ج : نکات قابل توجه در رسیدگی 

 رسیدگی عملکرد:   

مشارکت  در دفاتر بیمارستان شناسایی شده  است گروههای در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق  -1

رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت ونحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک ، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام الزم 

 بعمل آورند و درصورت عدم ارائه قرارداد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطبا  آن با مبالغ ثبتی ، از رعایت مفاد قارارداد  -2

 در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند. 

ر مراکاز تشخیصای و درماانی نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درماانی بیمارساتانها و ساای -3

بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند )عدم 

وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآماد حاصاله 

 نخواهد بود(.

ندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشاده باشد،درصاورت در صورتی که بخشی از مست

 شناسایی درآمد ،برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

وضاوع ساامانه هاای اطالعااتی ممی بایست عالوه بر استخراج اطالعات بیمارستان ها از  گروههای رسیدگی کننده -4

قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعالم از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطالعیه های بدست  365ماده 

آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیماه گاذار و مباالغ ناخاالص پرداختای و نحاوه ثبات 

 ده است اطمینان حاصل نمایند.درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبال ذکر گردی
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در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس ، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع  -5

حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فو  ذکر گردیده است پس از اعمال 

 گردد.ضرایب مناسب محاسبه می

 رسیدگی حقوق :

 هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی )حقیقی و حقوقی ( مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقو  پرداختی می باشند. -1

 کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقو  می باشد. -2

 د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

 13/44/3154قاانون مالیاتهاای مساتقیم اصاالحی مصاوب  365مااده  1آیین نامه موضوع تبصاره  1در اجرای ماده    

-ل، جداگانه در نظام مالیاتی ثباتصاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر مح

ناماه بار اسااس مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین  1نام نمایند و همچنین در اجرای  تبصره یک ماده 

صالح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجاوز داشاته باشاند، بارای تماامی ایان مجوز صادره از طرف مراجع ذی

ها، بعنوان محال اصالی فعالیات خواهد گرفت و بنا بر اعالم مودی یکی از این محلها فقط یک ثبت نام صورت محل

ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصالی فعالیات مشخص و سایر محل

ی پزشکان معالج ضمن رعایات آییان ناماه مرباوط مای بایسات درآماد مطاب هاا به تشخیص سازمان خواهد بود.

خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها  وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خاود اباراز 

نموده و ماموران مالیاتی  می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسابه و باه آدرس قاانونی پزشاک معاالج و یاا 

 ربوطه را مطالبه نمایند.آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابالغ و مالیات م

 


